
Великі справи показують, 
що Всесвіт належить кожній людині, яка живе у ньому (Емерсон).
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Системі митних органів потрібні 
висококваліфіковані фінансисти. І готують їх 

у ТНЕУ!

Вчіться, як вони!
Відповідно до Наказу 

Міністерства освіти і 
науки України №195 від 
11 березня 2010 р. “Про 
призначення академічних 
стипендій Президента 
України студентам вищих 
навчальних закладів на II 
семестр 2009/2010 н.р., 
стипендії Президента 
України щомісяця 
отримували ст. гр. ОПм-
52 Юлія Івахів (з 1 січня по 
31 березня 2010 р.) і ст. 
гр. ПР-42 Ярина Дупай (з 1 
січня по 31 травня 2010 р.).

Відповідно до Наказу 
Міністерства освіти 
і науки України №807 
від 2.09.2009 р. “Про 
призначення академічних 
стипендій Верховної Ради 
України студентам вищих 
навчальних закладів на 
2009/2010 н.р., стипендії 
Верховної Ради України з 
1 січня по 30 червня 2010 
р. щомісяця отримували 
Юлія Рудницька (ОПОД-
42) і Христина Кізима 
(МУНІД-31).

Відповідно до 
Постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 
липня 2004 р. № 882 та 
Порядку використання 
коштів, передбачених 
на виплату стипендій, 
матеріальної допомоги 
та премій студентам 
ТНЕУ і на виконання 
Ухвали Вченої ради, 
персональні стипендії 
Ректора Університету 
у II семестрі 2009/2010 
н.р. щомісяця отримували 
Ольга Табатадзе (ФБС-
31), Антон Шевчук 
(Ф-31), Павло Луців 
(МЕНМФ-21), Христина 
Галка (МЗЕДм-51), Галина 
Бажовська (ОП-41), Юлія 
Жукотанська (МТС-41), 
Андрій Зінчук (МЗЕДУН-41). 

- Між ТНЕУ і Державною 
митною службою України 
укладено угоду про 
цільову підготовку 
фахівців. Відповідно до 
розпорядження голови 
Державної митної служби 
України, відповідальними 
за розподіл студентів на 
роботу в митні органи є 
начальник Тернопільської 
митної служби Вадим 
В’ячеславович Хма-
ров і представник 
департаменту кадрової 
роботи митної служби 
України, полковник Богдан 
Миколайович Новосад. 

Згідно до угоди про 
цільову підготовку 
фахівців, митна 
служба направляє на 
навчання до нашого 
вищого навчального 
закладу абітурієнтів, які 
попередньо вже пройшли 
професійний відбір та 
додаткову співбесіду. 
Проте абітурієнти без 
направлень також мають 
право вступати і на 
державну, і на контрактну 
форму навчання.

Ми готуємо спеціалістів-
митників професійного 
спрямування «Фінанси в 
системі митних органів» 
не лише для західного 
регіону, а для всієї 
України.

Закінчивши навчання 
за фаховим спрямуванням 
«Фінанси в системі 
митних органів», наші 
випускники легко можуть 
самореалізуватися у 
професійному плані.

Студенти, які 
мають направлення, 
видане Тернопільським 
національним економічним 
університетом, за 
погодженням з митною 
службою України, мають 
змогу працевлаштуватися 
в митній службі без стажу 
державного службовця та 
без рекомендацій.

Проте і випускники 
без направлень не 
залишаються без уваги. 
Якщо вони успішно 
навчалися, то також 
працевлаштовуються. 
Цьогорічний розподіл це 
вкотре підтверджує.

Професорсько-вик-
ладацький колектив 
кафедри податків і 
фіскальної політики є дуже 
потужним в науковому 
плані, а тому спроможний 
забезпечити високий 
рівень знань студентів. 

А наші випускники 
своєю компетентністю 
доводять, що їм дали 
ґрунтовні знання і вони 
впевнено почуваються у 
професійному плані.

Наші фахівці працюють 
у 23 областях України – в 
Глухові, Сумах, Полтаві, 
Вінниці, Могилеві-
Подільському, Житомирі, 
І в а н о - Ф р а н к і в с ь к у , 
Чернівцях, Чопі, 
Виноградово… Деякі з них 
вже обіймають керівні 
посади в державних 
митних органах. 
Роботу наших студентів 
керівництво митних 
органів оцінює досить 
високо. 

Пишаємося і тими 
випускниками, які 
працюють за межами 
України. Наприклад, 
наша випускниця, яка 

У ТНЕУ декілька років поспіль здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Фінанси 
в системі митних органів». За цей час налагоджено співпрацю з Державною митною службою 
України, випускники зарекомендували себе висококваліфікованими фахівцями, навчальний 
план адаптовано до вимог сьогодення.

Днями в Університеті вкотре відбувся розподіл на роботу фінансистів, які працюватимуть 
в системі митних органів. Кожен із випускників знає, де працюватиме, і впевнений, що здобуті 
знання вміло застосовуватиме на практиці при вирішенні важливих завдань.

Про актуальну та затребувану спеціальність – «Фінанси в системі митних органів» 
розповідає проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри податків і фіскальної 
політики ТНЕУ, доктор економічних наук, професор Андрій Крисоватий:

Закінчення на 2 стор.



Величезний пошанівок, 
який можна виразити до істини, - це керуватися нею (Емерсон).
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20 червня - День медичного працівника

 Наші вітаННя!
У червні  святкували свій ювілей старший викладач 

кафедри безпеки життєдіяльності людини Микола 
Васильович   Якобчук, прибиральниця Тамара Гордіївна 
Предко, чергова гуртожитку Галина Олександрівна Юрій, 
сторож-черговий Свалявського НКЦ Галина Аркадіївна 
Лендєл, професор кафедри банківської справи Богдан 
Степанович Івасів, електрогазозварник 3 розряду 
Чортківського ІПБ Богдан Емануїлович Стрілецький, 
старший лаборант кафедри економічного аналізу Стефанія 
Михайлівна Борсук, інженер-програміст  навчальної 
лабораторії “Електронний банк” Олег Ленгинович Гута, 
старший лаборант кафедри банківської справи Галина 
Михайлівна Горпинюк, лікар-дільничний терапевт 
студентської поліклініки ТНЕУ Валентина Терентіївна 
Олійник, доцент кафедри менеджменту організацій та 
інвестицій Мирослава Василівна Стельмах, прибиральниця 
Марія Антонівна Лучка, охоронець служби охорони Василь 
Васильович Новосад, сторож Кримського НКЦ Віктор 
Іванович Перевалов, уніформіст відділу художньо-технічного 
забезпечення Марія Григорівна Гучак.

Вітаємо ювілярів Університету 
і щиро бажаємо: нехай цвітуть під небом синьооким 

ще довго-довго Ваші дні й літа, 
а тиха радість - чиста і висока - 
щоденно хай до хати заверта!

Оздоровчий табір «Зорепад» 
запрошує на відпочинок

Стаціонарний заміський оздоровчий табір «Зорепад» (с. Струсів, 
теребовлянський район) запрошує на відпочинок терміном на 14 днів 
(одна зміна) дітей шкільного віку. 

Повна вартість путівки становить 1190 грн, у тому числі:
фінансування за рахунок коштів Фонду соціального страхування – 

462 грн (33 грн х 14 днів).
Графіки заїздів:

і зміна – з 10 червня 2010 року по 23 червня 2010 року; 
іі зміна – з 25 червня 2010 року по 8 липня 2010 року; 
ііі зміна – з 10 липня 2010 року по 23 липня 2010 року; 
іV зміна – з 25 липня 2010 року по 7 серпня 2010 року; 
V зміна – з 9 серпня 2010 року по 22 серпня 2010 року.

Профспілковий комітет працівників

Шановні медичні працівники 
Тернопільського національного 

економічного університету!
Прийміть слова щиросердечних вітань з нагоди Дня 

медичного працівника!
Ви виконуєте надзвичайно відповідальну і складну 

місію – оберігаєте здоров’я та життя людини! Щодня 
Ви опікуєтеся найвищою цінністю Тернопільського 
національного економічного університету – працівниками 
та студентами.

У цей святковий день з почуттям вдячності й шани 
низько вклоняємося Вам за глибокі знання і значний 
досвід, золоті руки і співчутливе серце, самопожертву і 
готовність прийти на допомогу кожному.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, безмежного щастя, 
сімейного благополуччя, невичерпного оптимізму та 
наснаги в нелегкій, але святій справі – дарувати людям 
радість і надію!

З повагою ректор ТНЕУ С. І. Юрій

У червні ц.р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради 
Д 58.082.03 ТНЕУ захистили дисертації, представлені на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, Ірина 
Піняк на тему: “Управління маркетинговими інтелектуальними 
активами на підприємстві” за спеціальністю 08.00.04 
(науковий керівник: доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій ТНЕУ 
Гринчуцький В.І.); Софія Кучерівська на тему: “Фінансова 
стійкість страхових компаній” за спеціальністю 08.00.08 
(науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент 
кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування 
Безгубенко Л.М.); Людмила Семеген на тему: «Облік 
інших необоротних матеріальних активів у будівельних 
підприємствах» за спеціальністю 08.00.09 (науковий керівник: 
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку 
у виробничій сфері ТНЕУ Задорожний З.-М.В.); Леся Боїла 
на тему: «Облік і контроль витрат на здійснення вантажних 
перевезень залізничним транспортом»   за спеціальністю 
08.00.09 (науковий керівник: доктор економічних наук, 
професор, декан факультету обліку і аудиту ТНЕУ Крупка 
Я.Д.); Дмитро Хома на тему: “Внутрішній аудит у підвищенні 
ефективності діяльності підприємств”   за спеціальністю 
08.00.09 (науковий керівник: доктор економічних наук, 
професор Пушкар М.С.); Андрій Машко на тему: “Дефіцит 
державного бюджету: причини, наслідки та управління” 
за спеціальністю 08.00.08 (науковий керівник: доктор 
економічних наук, професор Юрій С.І.).

Науковці Університету 
примножують науковий потенціал 

України

закінчила ТНЕУ два роки тому, працює митним 
консультантом у США. Це – ще одне свідчення того, 
що осіта, здобута у ТНЕУ, є якісною.

Хочу відзначити, що наші випускники різних 
років підтримують між собою зв’язок. Старші та 
досвідченіші допомагають молодшим фахівцям 
зорієнтуватися в новому середовищі. 

Обов’язковою умовою співпраці вищого 
навчального закладу з Державною митною службою 
України є погодження навчального плану. 

До підготовки молодих людей долучаються 
представники Державної митної служби України. 
Ми прагнемо, щоб наші студенти здобули ґрунтовні 
теоретичні та практичні знання.

Тісно співпрацюємо з Хмельницьким центром 
підготовки працівників Державної митної служби 
України, фахівці якого щороку організовують для 
наших студентів тренінги. 

Молодих людей, починаючи з III курсу, оцінюють 
представники митної служби і чітко визначають 
рівень якості їхньої підготовки. 

Це нам дуже допомагає у навчанні студентів. 
Адже знаючи якісний рівень їх знань та рівень IQ, 
можна легко відкоригувати проблемні місця. 

Ось, наприклад, цього року ми побачили, що 
рівень знання студентами іноземної мови є дещо 
нижчим за бажаний. 

А оскільки робота на митниці передбачає 
володіння іноземною мовою, то у навчальний план 
введена нова дисципліна – «Ділова англійська 
мова». 

Побачивши, що юридична підготовка студентів 
не є достатньою, ми також ввели додаткову 
дисципліну – «Цивільне право». 

Практики нам підказують, на що звернути увагу 
при підготовці кадрів, а ми це враховуємо. 

Для нас така співпраця є дуже вигідною, адже 
наші випускники в результаті володіють тими 
знаннями і навичками, які потрібні для практичної 
діяльності, їх фахова підготовка відповідає 
найвищим критеріям. 

Андрій Крисоватий, 
проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач 

кафедри податків і фіскальної політики ТНЕУ, доктор 
економічних наук, професор

Системі митних органів 
потрібні висококваліфіковані 

фінансисти. І готують їх 
у ТНЕУ!

Закінчення. Початок  на 1 стор.
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Знання
існують для того, щоби їх поширювати (Емерсон).

СтуДеНтСькі іНіціативи тНеу
21-22 травня 2010 року, за сприяння 

ректора ТНЕУ, професора Сергія 
Юрія відбувся ІІ Українсько-польський 
студентський форум, який став 
результатом міжнародної співпраці 
з провідними вищими навчальними 
закладами Республіки Польща. Форум 
об’єднав 60 студентів двох країн.  На 
урочистому засіданні учасників Форуму 
привітали проректор з міжнародних 
зв’язків ТНЕУ, проф. Богдан Луців, 
ректор Економічної академії імені Кароля 
Адамєцького (м. Катовіце), доктор 
габілітований, проф. Ян Пика, заступник 
декана з питань промоції та розвитку 
факультету регіональної економіки і 
туризму в Єлєній Ґурі, Економічний 
університет (м.Вроцлав, Республіка 
Польща), доктор Анетта Зелінська.

Метою проведення Форуму було 
визначено активізацію студентських 
ініціатив у питаннях створення та 
функціонування наукових товариств 
шляхом реалізації європейських 
стандартів у фаховій галузі; формування 
спілок за інтересами шляхом набуття 
комунікативних вмінь щодо налагодження 
ділових  контактів. У Форумі взяли участь 
22 учасників із провідних навчальних 
закладів Республіки Польща, з якими 
співпрацює Українсько-польська 
програма фінансів і страхування на 
підставі Договорів та Виконавчих 
програм: Ґданський університет; 
Вроцлавський економічний університет; 

Краківський економічний університет; 
Куявсько-Поморська вища школа 
(м. Бидгощ); Полонійна Академія (м. 
Ченстохова); Познанський економічний 
університет; Економічна академія імені 
Кароля Адамєцького (м. Катовіце).

Серед учасників Форуму були 
учні загальноосвітніх шкіл міста, яких 
зацікавила програма та проблематика 
Форуму.

Почесними гостями Форуму стали 
випускники нашого Університету – люди, 
які своєю працею, наполегливістю 
та отриманими знаннями досягли 
успіху у різних галузях економічної 
науки: начальник Тернопільського 
територіального управління з цінних 
паперів і фондового ринку Олександр 
Свистун та представники НАСК „Оранта” 
– начальник відділу страхування Роман 
Тимчук та головний спеціаліст відділу 
продажів Ольга Кнап. 

Усім учасникам, які представили 
свої презентації, було видано Дипломи 
ІІ Українсько-польського студентського 
форуму. 

Крім цього, почесні гості та учасники 
залишили свої враження і думки про 
Форум у Гостьовій книзі.

Наступного дня гості відвідали  
„Золочівський замок”.

Під час проведення Форуму було 
знайдено відповіді на актуальні 
питання і проблеми сучасної молоді, 
студенти мали можливість поділитися 

досвідом знань та 
практичної діяльності, 
н а п р а ц ю ва н н я м и , 
формувати й 
розвивати наукову 
думку, визначати 
нові підходи до 
побудови інноваційної 
економіки, культури 
та соціальної 
галузі, моделювати 
с ь о г о д е н н я 
й визначати 
перспективи…

У к р а ї н с ь к о -
польська програма 
фінансів і страхування

На фото: під час 
роботи Форуму…

Міжнародна співпраця

21 травня у Тернопільському 
національному економічному 
університеті перебував ректор 
Економічної академії імені Кароля 
Адамєцького (м. Катовіце), доктор 
габілітований, проф. Ян Пика. У 
ході візиту було підписано договір 
про навчальне і науково-дослідне 
співробітництво між Тернопільським 
національним економічним 
університетом (м. Тернопіль) та 
Економічною академією імені 
Кароля Адамєцького (м. Катовіце), 
який передбачає здійснення форм 

міжнародної співпраці на найвищому європейському рівні. 
На світлині: Договір про навчальне і науково-дослідне співробітництво  підписали 
Ректори – ТНЕУ, д.е.н., проф. Юрій С.І. та ректор Економічної академії імені Кароля 

Адамєцького (м. Катовіце), доктор габілітованим, проф. Ян Пика. 

українсько-польська програма

НОве ПартНерСтвО

Навчання, стажування та дослідницька 
робота за кордоном збагачують 
індивідуальний досвід людини, надають 
можливість дізнатися більше про різні 
моделі створення та поширення знань, 
розширити мережу свого спілкування, 
поглибити знання іноземних мов. Проте 
не обов’язково навчатися за кордоном для 
того, щоб усі ці переваги стали реальністю. 
Студенти нашого Університету здобувають 
справжню європейську освіту. Вони мають 
можливість брати участь у програмах обміну 
та міжнародних конференціях, навчатися 
разом з іноземними студентами в Україні, 
переймати досвід у викладачів з інших 
країн світу, а також отримувати сертифікати 
провідних іноземних навчальних закладів, 
навчаючись у ТНЕУ.

У п’ятницю, 18 червня 2010 року, 
на Україно-нідерландському факультеті 
економіки та менеджменту ТНЕУ 
відбулося урочисте вручення студентам 
4-го курсу сертифікатів Університету ім. 
Еразмуса (м. Роттердам, Нідерланди). 
Дані сертифікати засвідчують опанування 
програми бакалаврату з бізнес-освіти, що 
прирівнюється до схожих програм в Західній 
Європі. Вручав сертифікати зовнішній 
екзаменатор, професор даного університету 
М. Пітер Ван дер Гук, який зараз перебуває 
на Україно-нідерландському факультеті 
економіки та менеджменту. Попередньо він 
перевірив бакалаврські роботи студентів 
і відзначив, що вони виконані на досить 
високому рівні.

Випускників привітав проректор з 
науково-педагогічної роботи Микола 
Іванович Шинкарик. Він побажав молодим 
людям подальших звершень, професійної 
самореалізації та здійснення задуманого.

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

Студентам ТНЕУ 
вручили сертифікати 

Університету імені 
Еразмуса

вісті з профкому студентів
Страхова компанія 

“СКАЙД”
разом із профспілковим комітетом 

студентів та університетською радою 
студентів ТНЕУ визначили найкращі 

кімнати в гуртожитках Університету і 
вручили призи переможцям.

Огляд-конкурс тривав від 15 березня 
ц.р. Кімнати оцінювалися за певними 
критеріями. Отже, “Найохайніша кімната” 
серед дівчат - 83 (гуртожиток №3), 503А 
(№5), 221 (№4); серед юнаків - 407 (№3), 
160 (№3), 234 (№4); “Активні мешканці 
(студенти) гуртожитку” - 20 (№4), 30 
(№4), 504Б (№5); “Найозелененіша 
кімната” - 481 (№3), 128 (№4), 703Б 
(№5); “Відмінники в гуртожитку” - 102 
(№4), 603А (№5), 412А (№5); “Креативна 
кімната” - 132 (№1), 174 (№4), 704Б (№5).

Діти - найдорожче багатство кожної 
людини. Заради їх щастя ми готові 
долати усі перешкоди. У них - надія на 
щасливе майбутнє наших сімей, всього 
українського роду. Організатори конкурсу 
“Соціальним партнерством” підтримали 
дітей, які волею долі втратили сім’ю: 
Тетяна Головньова (РКс-51), Юлія Мороз 
(ФБС-11), Марія Ткач (ПР-12).
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На книжкову полицю

Істинний показник цивілізації - не рівень багатства і освіти, 
не величина міст, не рясні врожаї, а вигляд людини, яку виховує країна (Емерсон).

   Для 
с о ц і о л о г і ч н о г о 
опитування було 
взято тему, яка, на 
нашу думку, сьогодні 
є дуже актуальною, - 
«робота чи освіта». 
Нам було дуже 
цікаво дослідити, 
яку альтернативу 
обирає сьогодні 
працююче населення 
і яку роль відіграє 
освіта у здобутті 
високооплачуваної 
роботи. 

  Під час 
опитування ми 
поспілкувались  із 
великою кількістю 
людей, щоби 
зрозуміти, чи можна сьогодні працювати без освіти і бути задоволеним своєю роботою 
і життям. адже відомо, що інколи люди нехтують навчанням заради роботи, через 
різні причини. 

  Отже, метою нашого дослідження було з’ясувати, якими є ці причини і чи може 
такий вибір стати правильним кроком у майбутнє.

  Для дослідження ми вирішили не обмежуватися віковими критеріями і зусередили 
увагу на працездатному населені, тому вік нашої вибірки коливається від 16 до 40 років.

   У процесі опрацювання отриманих результатів було визначено, що серед опитаних 
респондентів є 40%  працюючих і 60% тих, хто ще або не визначився, або навчається у вищих 
навчальних закладах. Серед перших лише 19% осіб мають диплом про вищу освіту, що 
говорить про надання переваги саме роботі і те, що лише 6% із 40% працюючих задоволені 
своєю роботою. До того ж, більшість із них відносяться до категорії працюючих із дипломом 
про вищу освіту.

  Одразу ж виникає запитання, чи дійсно потрібен диплом, щоби бути задоволеним 
обраною професією. 

  Проте непрацююча частина респондентів вважає унівеситетську освіту важливим 
фактором для отримання хорошої високооплачуваної роботи (50% із 60%) і водночас 
визнають, що якби їм запропонували таку роботу зараз, то вони б покинули навчання. Із 
такими даними збігаються і результати відповідей на запитання, від чого буде залежати їх 
майбутня заробітна плата, на яке більшість відповіли, що точно не від диплома. 

Та все ж ця частина респондентів надіється, що диплом може їм допомогти отримати 
хорошу роботу, розуміючи, що роботодавці перевагу надають досвіду і практичним вмінням 
та навичкам. 

Із результатів проведеного дослідження можна зробити висновок, що більшість 
працездатного населення надають перевагу навчанню із метою самовдосконалення, оскільки 
вважають це невід’ємним фактором у оволодінні майбутньою професією. 

Хоча ці ж самі люди розуміють, що сьогоднішні реалії життя не дозволяють таким 
чином досягнути успіху, і якщо перед сьогоднішніми студентами стоятиме вибір між життям 
освіченої людини і матеріально-забезпеченої, то ймовірно, що вони оберуть другий варіант. 

Причини вибору кожної із альтернатив можуть бути різними. Хтось обирає навчання 
через те, що не бажає залишатись без руху вперед і прагне як до інтелектуального, так і 
до культурного розвитку, вважаючи, що все життя попереду і ще встигне досягти свого. А 
комусь не терпиться вирватись у самостійне життя і ні від кого не залежати, сподіваючись, 
що їх «навчить життя». 

Все ж варто пам’ятати, що освіченим і всебічно розвинутим людям значно легше 
пристосовуватися до змін в умовах життя. Такі люди швидше адаптуються і самі прагнуть 
до таких перетворень, бо не звикли стояти на місці. 

Жага до розвитку дозволяє їм не боятися труднощів і сприймати їх лише як спосіб руху 
вперед, адже часто перепони стають нашим переломним моментом, який залишає у житті, 
попри все, щось нове і цікаве. Людина, яка, навпаки, не звикла до змін, боїться ризику і 
важко переживає невдачі. Та водночас вона добивається самостійності і незалежності.   

Хоча це не означає, що ми повинні залишити навчання в університетах і почати 
працювати заради матеріального забезпечення, через те, що тоді ми перетворимось  в одну 
сіру масу, яка думає лише про те, як заробити гроші. 

А цього не можна допустити, бо в такому випадку наше суспільство втратить свою 
духовну сторону. І дуже добре, що молодь це розуміє та вірить у гідне майбутнє. 

 Виконали студенти УНФЕМ групи МУН-11
Мар’яна Мазепа, Олег Ясінський, Борис Лещук

Чи потрібен диплом, 
щоби бути задоволеним обраною 

професією? 
Аналіз соціологічного дослідження на тему: 

«Робота чи освіта»

Сучасні тенденції 
розвитку 

європейського 
оподаткування та новітня 

парадигма податкової 
політики в Україні

Монографія, авторами якої є 
Юрій С. І., Крисоватий А. І., Кощук Т. В., 

побачила світ у видавництві ТНЕУ.
У монографії досліджено сучасні 

тенденції розвитку європейського 
оподаткування і новітню парадигму 
податкової політики в Україні. Розглянуто 
методологічні основи формування і 
реалізації податкової політики соціально-
ринкової держави, вплив інституційного 
фактора на перерозподільні процеси, 
закономірності розбудови податкових 
систем європейських країн в умовах 
посилення інтеграційних процесів. У 
праці показано, як “старі” та “нові” країни-
учасниці ЄС, використовуючи податкові 
інструменти, реагують на сучасні викли-
ки соціально-економічного розвитку, 
виявлено резерви підвищення ефективності 
їхньої податкової політики як непрямого 
методу макроекономічного регулювання. 
Окреслено основні вектори податкових 
реформ та напрями трансформації 
стратегії і тактики податкової політики в 
контексті інтеграції України в Європейське 
співтовариство.

Для науковців, працівників органів 
державної влади, викладачів, аспірантів, 
студентів економічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів та усіх, хто 
цікавиться проблемами оподаткування.

Модернізаційна 
парадигма управління 

економічним розвитком 
територіальних спільнот 

базового рівня 
— монографія, автором якої є 

к.е.н., доцент, докторант кафедри 
державного і муніципального 

управління Григорій Монастирський, 
побачила світ у видавництві тНеу 

«економічна думка»
У монографії обґрунтовано теоретико-

методологічні засади модернізації 
управління економічним розвитком 
територіальних спільнот базового рівня; 
виокремлено тенденцію муніципалізації як 
нової парадигми місцевого економічного 
розвитку; досліджено сучасний стан та 
напрямки модернізації інституційної 
бази управління економічним розвитком 
територіальних спільнот базового рівня; 
визначено напрямки модернізації місцевої 
економічної політики та технологій 
управління економічним розвитком 
територіальних спільнот базового рівня.

Наукова праця буде корисна науковцям, 
аспірантам, студентам, слухачам 
магістратури, службовцям органів 
місцевого самоврядування та місцевих 
органів державної виконавчої влади, 
керівникам комунальних організацій
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Коли очі кажуть одне, а язик - інше, 
досвідчена людина більше вірить першим (Емерсон).

Почуття патріотизму в сучасної молоді
  Патріотизм в країні, яка нещодавно 

здобула незалежність, постає дуже 
гостро. Що для сучасної молоді означає 
патріотизм? В головах та думках багатьох 
людей по-різному трактується таке 
поняття, як патріотизм . В одних людей 
вірне тлумачення, в інших помилкове. То 
що ж насправді означає слово патріотизм?

Уявлення про патріотизм зв’язуються з 
трепетним ставленням до своєї Батьківщини, 
але уявлення про сутність патріотизму 
у різних людей різне. Якої ж думки про 
тлумачення патріотизму дотримується 
молоде покоління?     

Мною було проведено соціологічне 
опитування на тему “Почуття патріотизму в 
сучасної молоді”.  У ході цього дослідження  
було опитано 30 студентів ТНЕУ, Україно-
Нідерландського  факультету економіки та 
менеджменту. Кожному з них були задані 
запитання, на які вони давали досить 
різноманітні відповіді. 

На запитання “Чи вважаєте Ви себе 
корінним українцем?” 95% опитаних дали 
позитивну відповідь, тільки 5% - так не 
думають. Таким чином, можна зробити 
висновок, що  більшість опитаних студентів 
відносять себе до корінних українців і 
пишаються цим.

Задавши питання : “Ви віддаєте перевагу  
проживанню за кордоном  чи життю в 
Україні?”  30% сказали, що вони хотіли б 
жити за межами України, 35% відповіли, 
що вони хотіли б залишитися вдома, і тільки 
15% ще не вирішили де вони хочуть будувати 
своє майбутнє. Ті, хто надали перевагу 
життю за кордоном зазначили, що вони 
вважають ситуацію в інших країнах кращою 
і стабільнішою  ніж в Україні, окрім того, 
важливим фактором є можливість високого 
заробітку у більшості країн закордону. І ті 
люди, які вважають за краще залишатися в 
Україні думають, що ефективнішим було 
б розвивати нашу країну, проживаючи в її 
межах. На питання: “Чи пишаєтесь Ви, коли 
вас називають українцем?” 85% опитуваних  
заявили, що вони пишаються, тільки 10% 
так не вважають. Таким чином, ми можемо 
з упевненістю сказати, що багато людей 
пишаються належністю до української 
національності.

На питання: “Що означає для Вас бути 
патріотом?” 17,8% відповіли, що для того, 
щоб бути патріотом достатньо  тільки жити 
в Україні, 28,6% відповіли, що будучи 
патріотом важливо наслідувати  українські 
традиції і спілкуватися українською мовою, а 
ще 25% опитаних заявили, що вони повинні 
працювати на благо своєї країни. Таким 
чином, ми можемо стверджувати, що багато 
людей намагаються бути принаймні частково 
патріотичними. 

На питання “Чи задоволені Ви умовами  
життя в Україні? “60%  відповіли, що вони 
абсолютно задоволені тим, що мають, 35% 
абсолютно не задоволені  і 5% людей  ніколи 
не думали  про це. Це може бути пов’язане  
з тим, що в Україні ми можемо відчувати 
деяку нестабільність, особливо останнім 
часом економічна криза вдарила по рівню 
життя людей. 

Коли ми запитали: “Ви вільно володієте  
українською мовою?” 75% опитаних 
відповіли позитивно,  5% - не впевнені в 
цьому, 15% - не змогли відповісти. Можна 
пов’язувати це з тим, що в деяких регіонах 
нашої країни  багато людей використовують  
особливий стиль мови, який називається 
“діалект”. Зважаючи на те, що в Україні 
широкого розповсюдження набула 

Делегація 
з Університету 

прикладних наук і 
мистецтв м. Дортмунда

7 червня 2010 року делегація з 
Університету прикладних наук і мистецтв 
м. Дортмунда (Німеччина), у складі 
ректора професора Вільгельма Швіка, 
проректора професора Гізели Шафер-Ріхтер, 
професора Уве Гросмана та директора 
відділу трансферів Реймонда Філгеса 
відвідали Науково-дослідний інститут 
інтелектуальних комп’ ютерних систем (НДІ 
ІКС). Науковий керівник НДІ ІКС професор 
Анатолій Саченко у ході презентації розповів 
про історію, структуру та основні напрямки 
діяльності інституту. Представники 
дослідницьких груп ознайомили гостей 
із науковими досягненнями НДІ ІКС в 
сферах обробки зображень і розпізнавання 
образів (Ігор Палій), інтелектуальних 
робототехнічних систем (Віктор Капура), 
інтелектуальних розподілених систем 
(Павло Биковий), інтелектуальних сенсорних 
систем збору даних (Орест Кочан, Анатолій 
Саченко), кібернетики складних систем 
(Юрій Піговський), нейронних мереж 
та паралельних обчислень (Володимир 
Турченко) та ін. Німецька делегація оглянула 
комп’ ютерний кластер, встановлений в 
рамках проекту НАТО « Тернопільський 
освітній комунікаційний центр» . Після 
презентації учасники зустрічі обговорили 
шляхи можливої співпраці у вигляді 
спільних науково-дослідних проектів, 
сумісної підготовки аспірантів та вибору 
тематики конференції IEEE IDAACS’ 2011, 
що відбудеться у Празі (Чехія).

У ході свого візиту німецькі науковці 
зустрілися з проректором з наукової 
роботи професором А. Ф. Мельник та 
зі студентами і викладачами Україно-
нідерландського факультету економіки та 
менеджменту, факультету міжнародного 
бізнесу та менеджменту, Україно-німецького 
економічного факультету, побували у Центрі 
європейських і міжнародних студій ТНЕУ.

У вівторок, 8 червня, гості з Університету 
прикладних наук та мистецтв м. Дортмунда 
зустрілися з ректором Тернопільського 
національного економічного університету 
професором С. І. Юрієм. На зустрічі 
обговорювалися питання обміну студентами, 
викладачами, науковцями, можливість 
відкриття магістерської програми з проект-
менеджменту, а також спільної підготовки 
PhD кандидатів. Після обговорення ректори 
університетів підписали угоду про співпрацю 
в галузі освіти і наукових досліджень.

Відділ інформації 
та зв’язків з громадськістю

російська мова, українська мова стала більш 
забрудненою і ця ситуація вимагає негайного 
вирішення.

Коли ми запитали: “Чи підтримуєте Ви 
продукцію вітчизняного виробництва?” 70% 
відповіли, що вони  в основному  намагаються 
використовувати національні продукти в 
буденному  житті, 15% людей тільки іноді 
використовують національні продукти, і 
тільки 5% не звертають уваги на виробника. 
Таким чином, ми бачимо, що більше людей 
віддають перевагу національному  продукту 
аніж  імпорту. Дуже важливим є те, що люди 
надають перевагу вітчизняному виробнику, 
адже те, що продукт було вироблено 
закордоном, не є гарантом його якості та 
надійності.

Коли ми запитали: “Що Ви робите для 
того, щоб бути патріотом своєї країни?” 60% 
відповіли, що вони говорять українською, 
дотримуються традицій,  20% відповіли,  що 
живуть в Україні і борються за її благополуччя 
усіма можливими засобами, 15% опитаних 
були досить егоїстичними і стверджували, 
що нічого, крім їх благополуччя, не є цікавим. 
Отже, ми можемо сказати, що більшість 
опитаних як і раніше хочуть бачити свою 
націю розвиненою і процвітаючою. На 
запитання: “Ви зацікавлені в політичному і 
соціальному житті  нашої  країни?” 60% дали 
абсолютно позитивну відповідь, коли 35% 
відповіли, що вони частково зацікавлені і 
тільки 5% заявили, що не переймаються тим, 
що саме відбувається в країні.

 Отже, аналізуючи дослідження можна 
зробити висновок, що патріотизм нашого 
народу  є ключем до процвітання нашої 
країни. Ми повинні приділяти більше уваги 
поліпшенню нашого суспільного буття і 
національної свідомості. Оскільки в даному 
соцопитуванні брали участь представники 
молодого покоління, тобто люди, які в 
найближчому майбутньому будуть будувати 
сім’ю та влаштовуватися на роботу, можна 
сміливо заявити,  що вони не повністю 
впевнені в тому, що хотіли б робити це саме 
в нашій державі. Це не означає, що вони 
не є патріотами, просто на даний момент 
не має достатньо факторів, які можуть 
мотивувати  до розвитку їх патріотичного 
духу. Ця ситуація може бути змінена завдяки 
зусиллям вищих навчальних закладів, влади 
та самої молоді. 

Наше майбутнє та майбутнє наступних 
поколінь залежить саме від наших зусиль та 
переконань.

Віра Дубкова, МУНІД-12 

Україночка - Наталя Цар (ФМБМ)



Природа - хмаринка, яка постійно змінюється; ніколи не залишаючись однією і тією ж, вона 
завжди залишається сама собою (Емерсон).
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студенти не обмежені у виборі другої 
іноземної мови. Так як Київ є своєрідною Меккою для регіонів, 
мої нові одногрупники мають великий доступ до ресурсів. Ось 
чому для них, мабуть, буденним явищем стали різноманітні 
зустрічі та лекції з представниками посольств чи самими послами, 
відомими українськими банкірами та підприємцями. Говорячи 
про викладацький склад, то я б хотіла виділити Кузнецова О.В. 
(«Міжнародні фінанси»), на парах якого я зуміла глибше вникнути 
в саму суть такого поняття як «валюта». Цікаво було на лекціях з 
міжнародних економічних відносин у Федірка О.А., який постійно 
активізовував студентів різними запитаннями практичного 
характеру, а також наведенням найсвіжіших статистичних даних. 
Викладачка з  конфліктології та теорії ведення переговорів 
(Чижикова В.Г.) настільки сучасна в стилі ведення практичних 
занять, що студенти інколи запитували себе чи це бува не тренінг. 
Атмосфера професіоналізму, гармонії та інтелігентності панувала 
на фінансовій математиці в Крисака Я.В. Знання отримані на 
парах міжнародного публічного права (Радзівілл О.А.), а саме 
«Врегулювання міжнародних комерційних спорів», я застосовую в 
аlma-mater на парах з міжнародної торгівлі. 

Крім цього, мені вдалося попрацювати в Національній бібліотеці 
ім.Вернадського.

Щодо Болонського процесу, то скажімо для нас вже є нормою 
обов’язкове складання іспиту, електронне ведення успішності 
та відвідуваності студентів, тоді як в наших колег це на стадії 
впровадження. Також зовсім незрозумілою для мене видалася 
система оцінювання, коли присутня жорстка конкуренція за усні 
відповіді тому, що підсумовуючи всі усні оцінки, контрольні роботи, 
модулі виводиться річний підсумковий бал (максимум звичайно – 
100балів). 

У Києві я знайшла нових друзів. Також в НАУ досить добре 
розвинене студентське самоврядування (Студрада та Студрада 
студентського містечка), які на рівні з адміністрацією вирішують 
різні питання, що стосуються студентського життя, питання порядку 
в гуртожитках . 

Від самого приїзду нами опікувалася Даша Туренко, яка й займає 
посаду керівника із внутрішніх зв’язків. Великою перевагою НАУ 
є його компактність, адже усі корпуси і гуртожитки знаходяться на 
одній території.

Особисто для мене «Освіта Країною» - це, в першу чергу, шанс, 
який дозволив мені зсередини пережити студентське життя іншого 
вищого навчального закладу, поглянути на побут інших людей. 
Навчання у Києві стало для мене своєрідною «школою виживання» 
- я змогла відчути повну самостійність та повну відповідальність за 
себе, чим не можу похвалитися в Івано-Франківську,  так як навчаюся 
і проживаю у рідному місті. 

Думаю, що «школу молодого бійця» я пройшла на «відмінно». 
Також мені вдалося подивитися на себе під зовсім іншим кутом 
зору, виявити свої слабкі і сильні сторони, адже новий колектив має 
своїх лідерів. І як казав Теодор Рузвельт: «Найголовніша формула 
успіху – вміння спілкуватися з людьми». В рамках даного Проекту 
я отримала неоціненний досвід спілкування, за що організаторам 
велике спасибі! 

Якщо говорити про рівень цін, то різниці майже не відчувалось. 
Навпаки, вартість проїзду в маршрутках в основному 2 грн. як і в 
Івано-Франківську, хоча протяжність маршруту набагато більша. 
Однак рівень оплати праці набагато вищий. У столиці панує повітря 
можливостей, тому молодим людям тут набагато легше знайти 
роботу.

Ірина Грицюк, третьокурсниця ІФІМ

вміння спілкуватися з людьми
Проект «Освіта країною» фонду «Люди майбутнього» 

Святослава вакарчука став мікрореволюцією в нашому 
освітньому житті. До цього часу ми не задумувалися, чому в 
нас відбувається обмін між студентами з різних країн, а от 
переміщення всередині однієї країни відсутнє. я думаю, що це 
хороший приклад, який повинні взяти до уваги вищі навчальні 
заклади україни, крім цього внутрішня мобільність студентів 
є елементом Болонської системи освіти. я впевнена, що в 
недалекому майбутньому буде підписано низку міжвузівських 
договорів про співпрацю, які допоможуть втілювати таку ідею. 

Першим, що зацікавило мене в Проекті,  була НОВИЗНА. Раніше 
я ніколи не чула про подібні ідеї, отож бути «першою ластівкою» у 
такому конкурсі стало справою честі. 

Проект асоціювався в мене з адреналіном, рівень якого в крові 
тільки зростав. Подразниками були різні речі, але взагальному – 
це побоювання перед невідомим. Та як можна пізнати невідоме 
не спробувавши його? Кожного разу київський вокзал ставав для 
мене «холодним душем», що автоматично заставляло включатися 
в нове життя. Я зовсім не могла зрозуміти куди це місто зі своїми 
мешканцями постійно поспішає. Все ж мені вдалося віднайти 
ті моменти в житті столиці, коли її мешканці йдуть повільно, 
ненав’язливо посміхаються і  мило розмовляють. Створивши свій 
маленький мікросвіт, я зуміла не загубитися в такому мегаполісі. 

І от, граючи роль Колумба, я відправилася на пізнання невідомого 
Києва… 

Кожного дня на мене очікували все нові і нові відкриття. Вчора 
– театр на Подолі з «Дивакуватим Журденом», сьогодні лекція 
представника Британської ради з виставкою, присвяченою сучасній 
британські скульптурі, а завтра мене вражатиме гра акторів в 
молодому театрі «Чорний квадрат». 

Кожна мить була неповторна і я насолоджувалася чи то 
прогулянками на Андріївському узвозі, чи задивлячись на Дніпро, 
чи, можливо, читаючи книжку в парку… 

Я могла довго милуватися Андріївською церквою ззовні 
і настінними розписами всередині Володимирського собору. 
Багатством експозицій різних часів і народів мене вразив Музей 
мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. 

Цікаво те, що більшість експонатів є матеріальними надбаннями 
самого подружжя. Маленькі несподіванки чекали на мене і в 
Національному художньому музеї, де я на власні очі змогла 
оцінити художній хист великого Кобзаря, а також роботу відомого 
скульптора-аматора і мого однофамільця Михайла Грицюка. Крім 
цього, я відвідала славнозвісну Кирилівську церкву з її фресками ХІІ 
ст. та іконою Богоматері М. Врубеля, про що читала в книзі Лади 
Лузіної.

Щодо навчання, то варто звернути увагу на  велику академічну 
різницю. Дехто вирішував цю проблему, відвідуючи предмети 
на різних курсах. В силу певних обставин, мені довелося змінити 
спеціальність на «Міжнародні економічні відносини». 

Велику ставку в Інституті міжнародних відносин, де саме я 
і проходила навчання, роблять на вивчення іноземних мов, тому 

Передчасно відійшов у вічність кандидат історичних наук, 
доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного 

факультету тНеу (1.01.1938 – 30.05.2010) 
Євген васильович ПаНьків.

Євген васильович Паньків народився 1 січня 1938 року. у 1967 
році з відзнакою закінчив історичний факультет Львівського 
державного університету, у 1978 році захистив дисертацію у 
київському національному університеті ім. тараса шевченка 
на здобуття кандидата історичних наук за спеціальністю 
07.00.01 – «історія україни». Науковий здобуток Є. в. Паньківа 
– 110 публікацій, у тому числі 6 монографій і підручників, 11 
навчальних посібників. Понад 37 років Євген васильович 
працював у тНеу (таНГ, тДеу), пройшов шлях від асистента 
до завідувача кафедри. 

Життєвий шлях Є. в. Паньківа – зразок толерантності, 
людської гідності, добропорядності та чесності. він мав велике 
серце, сповнене любов’ю, яке дарувало її всім до останнього 
удару, був наполегливим, принциповим та цілеспрямованим.

він проявив себе як сумлінний працівник, компетентний 
організатор, професіонал своєї справи та національно свідомий 
громадянин україни.

З великим болем зустріли звістку про смерть Євгена 
васильовича викладачі й студенти університету. 

Низько схиляємо голову перед відходом у вічність Євгена 
васильовича Паньківа. Завжди будемо пам’ятати людину, яку 
ми поважали за щирість, мудрість, професіоналізм.

Сумуємо...

Ірина Грицюк, 
студентка 3-ого курсу 

спеціальності «Міжнародна 
економіка» 

Івано-Франківського інституту 
менеджменту 

Тернопільського національного 
економічного університету 

стала призеркою 
загальнонаціонального проекту 

внутрішньої мобільності студентів 
«Освіта країною» 

фонду «Люди майбутнього» 
Святослава Вакарчука 

і отримала грант 
на  двомісячне навчання в 

Інституті  міжнародних відносин 
Національного авіаційного 

університету. 

Найголовніша формула успіху –
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Музика 
показує людині ті можливості величі, які є в її душі (Емерсон).

Дозвілля

Життя студентів факультету комп’ ютерних 
інформаційних технологій наповнене яскравими подіями... 

Перші кроки в Тернопільському національному економічному 
університеті, перша сесія, нові друзі, День факультету, 
конкурс-фестиваль «Студентська Ліра – 20» , КВК залишили 
глибокий слід у пам’ яті студентів-першокурсників. Та й 
старшокурсників потішив цей рік – хтось допомагав у 
підготовці до концертів, хтось брав у них участь, було 
створено студентську версію сайту ФКІТ, кафедрі комп’ 
ютерних наук виповнилось десять років, факультету комп’ 
ютерних інформаційних технологій – п’ ятнадцять.

Ніхто не сумує на нашому факультеті... 
Усі студенти прагнуть розвиватись на тільки в 

професійному плані, але й у творчому... 
Хтось знайшов себе у мистецтві, а хтось у науці. 

Наприклад, наші студенти-другокурсники – Олекандр 
Ліщинський, Богдан Бобко, Дмитро Солтися, Богдан Москаль, 
Ігор Вовчук, Олексій Романюк, взявши участь у конкурсі « Ro-
borace» , де створювали робота, зайняли почесне друге місце.

Ми живемо на повну... Кожен студент вносить свою лепту 
в розвиток факультету і з кожним роком наші результати 
стають все вагомішими. Наші студенти вибороли третє 
місце у спартакіаді ТНЕУ з чотирнадцяти видів спорту, 
першокурсники перемогли у номінації «Найкращий сценарій» 
на «Студентській Лірі – 20» . За їхні старання декан 
факультету комп’ ютерних інформаційних технологій 
Микола Петрович Дивак допоміг організувати прекрасний 
відпочинок у санаторії «Шешори». 

Юрій Кушнірук

а ми живемо на повну...

Вирує життя студентів в Тернопільському національному 
економічному університеті. Наукові конференції, семінари, 
олімпіади, творчі конкурси, екскурсії, різноманітні зустрічі – і це 
далеко не весь перелік заходів, якими насичений навчально-виховний 
процес у нашому Університеті. Молодь може різносторонньо 
самореалізуватися в ТНЕУ.

Впродовж 26 – 27 травня у ТНЕУ проходив чемпіонат КВК між 
збірними командами факультетів на кубок університету «Студенти 
ТНЕУ – веселий народ» . Свято організували та провели департамент 
гуманітарної освіти та творчої самореалізації молоді ТНЕУ, 
первинна профспілкова організація студентів ТНЕУ, видавництво 
ТНЕУ «Економічна думка».

Учасники чемпіонату КВК презентували себе у візитці «Ми 
жартуємо щодня», розминці «Кажуть, щоб стипендію мати, 
необхідно… » , домашньому завданні «Студент ТНЕУ – це не просто 
студент!» 

Компетентному журі, головою якого був С. Камінко – виконавчий 
директор «Інтернет-кафе» університету, нелегко було оцінювати 
команди, адже всі учасники чемпіонату надзвичайно цікаво 
розкривали тему кожного конкурсу. До уваги бралися такі критерії: 
акторська та виконавська майстерність, гумор, сценічна культура, 
логіка мови, дикція, оригінальність постановки, розкриття теми, 
якість музичного оформлення. 

Перемогу вибороли кращі:
I місце посіла команда «TENESI» (факультет фінансів), яка 

заслужено отримала перехідний кубок чемпіонату; 
II місце виборола команда «ім. Ніцше» (факультет міжнародного 

бізнесу та менеджменту); 
III місце – команда «Євроремонт» (Україно-нідерландський 

факультет економіки та менеджменту).
Усіх учасників КВК очікували дипломи та пам’ятні подарунки, 

а переможців - ще й грошові премії, які вручив ректор Університету 
Сергій Юрій. Солодкі подарунки та призи командам надала 
первинна  профспілкова організація студентів ТНЕУ (голова – 
Микола Стадницький).

Вітаємо команди КВК факультетів з перемогою і бажаємо 
подальших успіхів!

Департамент гуманітарної освіти 
та творчої самореалізації молоді ТНЕУ

КВК 2010:
 «Студенти ТНЕУ – веселий народ»

Спорт

Спортивна команда «All Stars» 
тНеу - найкраща!

Протягом 17-23 травня за сприяння Федерації футболу на 
Тернопільщині відбулося чимало заходів. З нагоди Дня масового 
футболу УЄФА визначено лауреатів чемпіонату з міні-футболу 
серед вуличних команд та серед студентів, міжобласного турніру 
дівчат, обласних ветеранських команд.

Спортивна команда «All Stars» Тернопільського національного 
економічного університету перемогла на чемпіонаті обласного 
центру з міні-футболу серед вуличних команд.

Вітаємо переможців та бажаємо їм подальших спортивних 
перемог!

Cпортсмени тНеу виступатимуть на 
чемпіонаті світу серед юніорів!

Високий рівень показали студенти Тернопільського національного 
економічного університету на чемпіонаті України з легкої атлетики 
серед юніорів у Донецьку. 

У секторі для метання молота першим став Євген Мисливчук, 
а на дистанції 10000 метрів друге місце посів Іван Стребков, 
поступившись конкуренту лише у шість сотих секунди.

Обидва студенти вибороли право виступити на чемпіонаті світу 
серед юніорів, що відбудеться у липні в Канаді.

Вітаємо Євгена Мисливчука та Івана Стребкова та бажаємо 
подальших спортивних перемог!

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

культура
Дипломи - 

студентам та працівникам 
тНеу!

Дипломом лауреата VI Всеукраїнського фестивалю аматорського 
мистецтва за вагомий внесок у розвиток аматорського мистецтва 
та високу творчу майстерність нагороджені вокальний гурт 
«Струни серця» театру пісні «Для тебе» ТНЕУ (керівник – Алла 
Бінцаровська), народний аматорський жіночий вокальний ансамбль 
«Галичанка» ТНЕУ (художній керівник – Мирослава Бурик), 
вокальний дует народного аматорського театру пісні «Літопис» 
ТНЕУ у складі Галини Тетенич та Ореста Гавака, вокальний 
ансамбль бандуристів «Калинове намисто» ТНЕУ (керівник – 
Ореста Мочула), Ірина Новомлинська – солістка-вокалістка театру 
пісні «Для тебе» ТНЕУ, Мар’яна Єфімчук – солістка-вокалістка 
народного аматорського театру пісні «Літопис» ТНЕУ, Ірина 
Дружків – солістка-вокалістка народного аматорського театру 
пісні «Літопис» ТНЕУ, Оксана Корзун – солістка-вокалістка ТНЕУ.

Подяку Тернопільського обласного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді за співпрацю та сприяння у проведенні акції 
«Діти мають права», присвяченої Міжнародному Дню захисту 
дітей, одержав Сергій Ілліч Юрій – ректор ТНЕУ.

Подяку Тернопільської обласної ради профспілок за вагомий 
внесок у розвиток самодіяльної народної творчості та подяку 
Тернопільського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді за сприяння у проведенні акції «Діти мають права» , 
присвяченої Міжнародному Дню захисту дітей, одержала Алла 
Іванівна Бінцаровська – начальник управління поза навчальної 
діяльності та виховання ТНЕУ.

Подяку Тернопільського обласного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді за співпрацю та участь у проведенні акції 
«Діти мають права» , присвяченої Міжнародному Дню захисту 
дітей, одержала Світлана Миколаївна Сорочинська.

Подяку Тернопільського обласного центру соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді за участь у проведенні акції «Діти мають 
права», присвяченої Міжнародному Дню захисту дітей, одержали 
вихованці Алли Бінцаровської: зразковий гурт «Краплинки», 
Роксолана Залізняк, Оксана Корзун, Лілія Крисовата, Тетяна 
Шарган, театр пісні «Для тебе» Ірина Кушнір, Катерина Іванчук 
та зразковий ансамбль танцю «Рожева пантера» (художній 
керівник – Любов Борисяк).

Вітаємо студентів та працівників Тернопільського національного 
економічного університету з досягненнями!

Відділ інформації та зв’язків з громадськістю

Сміймося на здоров’я!
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Здатність бачити чудесне 
у звичайному - незмінна ознака мудрості (Емерсон).

Незабутньою і захоплюючою вида-
лась екскурсійно-пізнавальна подорож 
таємничими замками Львівщини, яку нам 
організували куратор, викладач кафедри 
податків і фіскальної політики Галина Ва-
силевська та викладач кафедри фінансів 
суб’єктів господарювання і страхування 
Ольга Собко. 

Першим відкрив для нас свої двері 
чоловічий монастир м.Підкамінь. Його 
древні начала  сягають ХІІ століття. 
Дзвіницю монастиря ми побачили за 
багато кілометрів до Підкаменя, а ще 
нас вразила надзвичайно мальовнича 
природа краю, вкриті лісами пагорби – і 
цей дивовижний, магнетичний камінь, 
оточений козацькими хрестами та мо-
гилами. Місцевість притягує духовною 
силою… Цікава розповідь отця Петра про 
минуле та сучасне монастиря заторкнула 
наші серця. Отримавши благословення 
настоятеля монастиря, ми вирушили 
далі. Того дня нас приємно дивувала по-
года -  десь подівся дощ, на небі взялося 
миле сонечко, і ми опинилися в Олеську. 
Замок, відроджений з цілковитої руїни, 
зараз височить на благодатній українській 
землі і свідчить про незмірну скарбницю 
душі українського народу. Нас не злякав 
привид, який, за розповідями екскурсо-
вода, вечорами мандрує замком, тому 
магнетичне бажання повернутись і ще 
раз побачити таку дивину хотів би кожен.

Але нас чекав Золочів зі своїм зам-
ком та Китайським палацом. У подорожі 
час пролетів дуже швидко. Наша поїздка 
закінчилася, залишивши численні вражен-
ня, емоції та гарні веселі спогади. 

Студенти групи Фмо-31 та Фо-22

Студентські мандри... 

Діти мають права

Дебет виспівує серенаду...

У рамках проведення щорічного 
свята радості та здійснення мрій – 
Міжнародного дня захисту дітей, у 
Тернопільському обласному драматич-
ному академічному театрі ім. Т. Шевченка 
пройшла акція «Діти мають права» , яку 
організували Тернопільський обласний 
центр соціальних служб для сім’ ї, дітей 
та молоді і Департамент гуманітарної 
освіти та творчої  самореалізаці ї 
молоді Тернопільського національного 
економічного університету. В рамках 
проведення акції відбулася яскрава кон-
цертна програма «Нехай завжди радіють 
діти!» та обласний конкурс національного 
костюму «Мені сорочку мати вишива-
ла», під час якого всі учасники із задо-
воленням демонстрували українські 
національні костюми, із захопленням та 
цікавістю вивчали свої права, визначені 
Конвенцією ООН. Присутніх вітали за-
ступник голови Тернопільської обласної 
ради Олег Боберський та заступник го-
лови Тернопільської обласної державної 
адміністрації Петро Гоч. Казкову атмос-
феру та святковий настрій дарували 
творчі колективи та окремі виконавці 
ТНЕУ: зразковий ансамбль танцю «Ро-
жева пантера» народної студії сучасної 
хореографії «Т.А.Н.Го» (художній керівник 
– Любов Борисяк), ансамбль «Краплин-
ки» театру пісні «Для тебе» (художній 
керівник – Алла Бінцаровська), лауреати 
міжнародних та всеукраїнських пісенних 
фестивалів-конкурсів Іринка Кушнір, 
Оксана Корзун, Михайло Чорний, Лілія-
Марія Крисовата, Роксоланка Залізняк, 
Ліана Лазарик, Діана Файко, заслужений 
працівник культури України Світлана Со-
рочинська. Організатори зробили свято 
яскравим та неординарним, побажавши 
діточкам області зростати здоровими, 
щасливими, усміхненими на славу своїм 
родинам та рідній Україні.

Департамент гуманітарної освіти та 
творчої самореалізації молоді

Дебет виспівує серенаду,
Наука щиро несе креативи.
Кредит кличе на вчену раду,
Облік невпинно рахує активи.
У фінансових результатах,
Аудит звучить з резонансом.
Економіка в пишних шатах,
Завзято танцює з Балансом.

* * *
З економікою в ногу,
Нас чекають здобутки!
Мінімальні затрати,
Максимальні прибутки.

* * *
Дев’ять класів Плану рахунків,
Позабалансовий в додачу!
Дебет, кредит найвищих ґатунків
Вирішують вперто задачу!
Марія Дерій,  магістр, випускниця ФОА

Закохані у пісню - талановиті
Сергій Лещук та Ірина Новомлинська

Андрій Пушкар - чемпіон 
Європи!

Їм суджено дорослішати 
завчасу…

Милосердя

Людськ і  чуйност і  немає  меж. 
Підтвердженням цьому є акція «Мило-
сердя»: студенти групи ФМО-31 факуль-
тету фінансів Вайда Золтан, Володимир 
Блащак, Тарас Голячук, Марія Скворцова, 
Ірина Новосад, Ольга Якубовська, Ольга 
Козинець, Юля Шпак, Уляна Іваноньків, 
Катерина Костик, Анна Косінська, Тетяна 
Подворна, разом із викладачем кафедри 
податків і фіскальної політики Галиною 
Василевською  та її донечкою Анастасією 
2 червня, узявши з собою яскраві пода-
рунки, відвідали Тернопільський будинок 
дитини. Малюки  охоче співали для них 
пісеньки, розказували віршики і навіть 
запрошували гостей до танцю. Натомість 
студенти розфарбовували із малятами 
незвичайні картини. Діточки радо тягнули 
свої рученята до сильних, небайдужих рук 
майбутніх фінансистів. Картини вийшли 
фантастичними. Та головне, що з їх допо-
могою вибудувався невидимий місток між 
тендітними, милими та довірливими маля-
тами і турботливими, цілеспрямованими 
й впевненими молодими людьми. Дитячі 
рученята – це маленькі дитячі сердечка, 
які позбавлені сьогодні материнської ла-
ски й тепла, батьківської турботи і любові. 
Якщо нині не залишитись байдужими до 
них, то завтра вони стануть надійною 
опорою нашого суспільства. Зовсім 
скоро ці маленькі сонечка розійдуться 
різними стежками в інші дитячі будинки 
та інтернати для старших діток. У липні в 
малят буде перший випускний. І хоч вони 
подорослішають зовсім рано, дуже хо-
четься, щоб в їхніх сердечках оселилися 
доброта, дбайливість і любов. 

На світлині - активісти групи ФМО-31 
разом із вихованцями Тернопільського 

будинку дитини 

На початку червня цього року в м. 
Москва (Росія) відбувся 20-й Чемпіонат 
Європи з армспорту. У змаганнях взяли 
участь майже 600 спортсменів з 23 країн 
світу. Тренер центру фізичної культури 
та спорту ТНЕУ Пушкар Андрій вкотре 
показав свій високий клас, виборовши 
золото на праву руку та срібло - на ліву у 
ваговій категорії понад 110 кг. 

Колектив ТНЕУ гордиться своїм 
спортсменом та бажає йому нових 
високих перемог!

Відділ інформації та зв’язків з 
громадськістю

Білий олеандр квітне у видавництві ТНЕУ

Цікаво дітям у Страдчі...


